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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství,
jako věcně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro stanovení místní
a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II.
a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a jako
místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v jehož územním obvodu
se dotčená pozemní komunikace nachází dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na základě žádosti společnosti
STRABAG a. s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, IČ: 608 38 744, Kladská
1082, 500 03 Hradec Králové (dále jen "žadatel"), o stanovení přechodné úpravy provozu
na silnici nebo místní komunikaci doručené zdejšímu úřadu dne 05.06.2017

stanoví
dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu
v souladu s ust. § 171 správního řádu,

přechodnou úpravu provozu
umístěním přechodného dopravního značení a zařízení na silnicích č. III/3093, III/3094,
III/3104, II/309 a II/310 v kat. územích obcí Dobřany v Orlických horách, Nedvězí
u Dobrušky, Deštné v Orlických horách, Sedloňov, Sněžné
dle grafických příloh, které jsou nedílnou součástí stanovení,
Dotčené pozemní komunikace a doba platnosti úpravy:
silnice č. II/309, II/310, III/3094, III/3104 - od 10.07.2017 do 10.09.2017
silnice č. III/3093 po etapách:
I. etapa:
křižovatka silnic č. III/3104 a III/3093 - začátek obce Dobřany
od 10.07.2017 do 30.07.2017
II. etapa:
začátek obce Dobřany - průtah obcí Dobřany - křižovatka
silnic č. III/3093 a III/3094 (odbočka na obec Nedvězí)
od 31.07.2017 do 20.08.2017

křižovatka silnic č. III/3093 a III/3094 - křižovatka silnic č. III/3093 a II/309
od 21.08.2017 do 10.09.2017
IV. etapa: jednotlivá pracovní místa na silnici č. III/3093 (mezi křižovatkami se silnicemi
č. II/309 a III/3104 přes obec Dobřany) - od 10.07.2017 do 17.09.2017
Úsek/místo:
objízdná trasa: silnice č. II/309, II/310 a III/3104 v kat. územích obcí Deštné v Orlických
horách, Sedloňov, Sněžné v celkové délce cca 8,5 km
úsek uzavírky: silnice č. III/3093 v celkové délce 4,250 km po etapách:
I. etapa: cca 1 200 m
II. etapa: cca 1 200 m
III. etapa: cca 1 850 m
IV. etapa: jednotlivá pracovní místa dle potřeby stavby
Provedení dopravního značení:
přenosné, retroreflexní
Velikost dopravního značení:
základní rozměrová řada
Umístění dopravního značení:
viz grafické přílohy (součást stanovení)
Důvod:
zajištění bezpečnosti silničního provozu (dále jen "BESIP") a chodců
po dobu rekonstrukce silnice č. III/3093 a dokončovacích úprav
Organizace/osoba odpovědná za řádné provedení úpravy:
Jiří Chládek, nar. 07.04.1972, Na Skalách 922, 564 01 Žamberk, č. tel.: 602 155 357
III. etapa:

Podmínky stanovení přechodné úpravy provozu:
1. Přechodné dopravní značení a zařízení bude provedeno a umístěno v souladu s vyhláškou
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
schválenými grafickými přílohami stanoviska Krajského Ředitelství policie
Královéhradeckého kraje dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou (dále jen
"policie") ze dne 06.06.2017 č.j. KRPH-53183/ČJ-2017-050706, které je součástí spisu,
technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích", III. vydání, schválených MD ČR dne 12.03.2015 pod č.j. 21/2015-120TN/1, s účinností od 01.04.2015, slovním popisem uvedeným v tomto stanovení a ČSN
018020.
2. Pro přechodné dopravní značení budou použity přenosné rertoreflexní dopravní značky
základní velikosti dle ČSN 018020 umístěné na sloupcích nebo stojanech. Sloupky nebo
stojany budou červenobílé pruhované a přenosné. Spodní okraj přenosné dopravní značky
musí být nejméně 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Stávající trvalé dopravní značení, které by bylo v kolizi s přechodným dopravním
značením je nutné zakrýt.
4. Veškeré přechodné dopravní značení zajistí žadatel na vlastní náklady. Jeho umístění
zajistí v součinnosti s odbornou firmou. Po umístění bude průběžně zajišťovat pravidelnou
kontrolu jeho stavu. Žadatel zodpovídá za údržbu a řádný stav přenosného dopravního
značení po celou dobu trvání přechodné úpravy provozu. Zjištěné závady bude neprodleně
odstraňovat.
5. Po termínu platnosti tohoto stanovení nebo pokud bude akce na dotčených komunikacích
ukončena dříve než je v tomto stanovení uvedeno je nutné přechodné dopravní značení
odstranit a trvalé dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt.
6. Umístění přechodného dopravního značení v souvislosti s rekonstrukcí silnice č. III/3093
může být žadatelem v době platnosti stanovení přechodné úpravy provouzu dle aktuální
situace změněno a to ve veřejném zájmu nebo z důvodu zajištění bezpečnosti silničního
provozu (při dodržení technických podmínek TP 66). O změně a jejím důvodu je nutné
sepsat jednoduchý zápis.
7. Za splnění podmínek stanovení přechodné úpravy provozu odpovídá žadatel. Osoba
odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy provozu:
Jiří Chládek, nar. 07.04.1972, Na Skalách 922, 564 01 Žamberk, č. tel.: 602 155 357
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Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí si vyhrazuje právo toto
stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem nebo zajištění BESIP.
Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných
předpisů o správním řízení.

Odůvodnění
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství, jako
příslušný silniční správní úřad pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích
II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích obdržel
dne 05.06.2017 žádost společnosti STRABAG a. s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec
Králové, IČ: 608 38 744, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové (dále jen "žadatel"),
o stanovení přechodné úpravy provozu umístěním přechodného dopravního značení:
− na silnicích č. III/3093 a III/3094 v době uzavírky silnice č. III/3093 z důvodu její
rekonstrukce,
− na silnicích č. II/309, II/310 a III/3104 v kat. územích obcí Deštné v Orlických horách,
Sedloňov a Sněžné, po kterých je vedena objízdná trasa,
− na silnici č. III/3093 pro označení pracovních míst dle potřeby stavby v době její
rekonstrukce a pro provedení dokončovacích úprav.
K žádosti byly přiloženy a jsou součástí spisu:
− stanovisko policie ke stanovení dopravního značení příslušným silničním správním úřadem
č.j.: KRPH-53183/ČJ-2017-050706 ze dne 06.06.2017 včetně grafických příloh
se zákresem rozsahu a umístění přechodného dopravního značení.
Správní orgán žádost žadatele posoudil dle platné právní úpravy zákona o silničním provozu
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a stanovil přechodnou úpravu provozu na výše uvedených dotčených
pozemních komunikacích v rozsahu grafických příloh, které jsou nedílnou součástí stanovení,
a za podmínek jak ve výroku uvedeno.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek.
(otisk úředního razítka)

Ing.František Siegl
referent
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Grafické přílohy:
− III/3093 Dobřany - úplná uzavírka, DIO - I. etapa - 1 x A4
− III/3093 Dobřany - úplná uzavírka, DIO - II. etapa - 1 x A4
− III/3093 Dobřany - úplná uzavírka, DIO - III. etapa - 1 x A4
− III/3093 Dobřany - pracovní místa, DIO - 1 x A4
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách
městského úřadu Dobruška, úřadu městyse Sněžné a úřadů obcí Deštné v Orlických horách,
Dobřany a Sedloňov. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Žádáme dotčený úřad, aby neprodleně po sejmutí z úřední desky vrátil potvrzený dokument
zpět zdejšímu úřadu.

Datum vyvěšení: …………………………

Datum sejmutí: …………………………...

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že toto oznámení bylo
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

………………………………………………

…………………………………………….

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:

Razítko:

Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení:
STRABAG a. s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec
Králové, ID DS: 8yuchp8
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, ID DS: urnai6d
Na vědomí:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové prostřednictvím
majetkového správce - Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, ID DS: 6m8k8ey
K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Dobruška - zde
Obecní úřad Sněžné, Sněžné 125, 518 01 Dobruška, ID DS: u8ra9hx
Obecní úřad Dobřany, Dobřany 90, 518 01 Dobruška, ID DS: bg8as6n
Obecní úřad Deštné v Orlických horách, Deštné v Orlických horách 61, 517 91 Deštné
v Orlických horách, ID DS: e6zbyn6
Obecní úřad Sedloňov, Sedloňov 155, 517 91 Deštné v Orlických horách, ID DS: ratbt34
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